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2202 JC Noordwijk
Tel: 071- 3617884
e-mail: algemeen@g-o-n.nl
www.g-o-n.nl
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Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
Voorzitter:
Leon Guijt

Aspirant-lid:
Penningmeester:
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Leo Schaap
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B. Koemans
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Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2014: Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42

15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland

Over schenkingen, erfenissen en legaten:

Heeft u wel eens overwogen om ons Genootschap “Oud Noordwijk” geld of goederen te
schenken, of ons in uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van
successie- en schenkingsrechten verleend. Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde
voorwaarden. Neem hierover contact op met onze penningmeester Leo Schaap: Tel. 06
53626663 of per e-mail penningmeester@g-o-n.nl. Kijk ook op onze website
www.museumnoordwijk.nl. Indien u overweegt ons in uw testament op te nemen kunt u voor een
kort oriënterend gesprek met een notaris of het stellen van algemene vragen gratis terecht bij:
Notariskantoor Noordwijk, telefoon 071-3640100 of e-mail info@noordwijknotarissen.nl.

Openingstijden Museum Noordwijk
Vanaf 4 april t/m 14 september 2014
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 5 april t/m 5 oktober 2014
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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In De Blauwdotter nr. 165, voorjaar 2013 hebben we
gevraagd of meer moeders min waren in de oorlog of kort
daarna. Zelf hebben we ook hier en daar geïnformeerd, maar
zonder succes. Toch hoor je om je heen dat min zijn voor een
baby van een ander regelmatig voor kwam. Schaamt men zich
er voor om dit te vertellen? Nee, beslist niet. Het was een
vorm van naastenliefde en daar praat je niet over..
Uit een onverwachte hoek ontvingen we in mei 2013 een
brief over dit onderwerp. Jac. Alkemade (1936) oudNoordwijker, oud-missionaris en priester schreef ons
ondermeer het volgende:
Toen ik geboren was, bleek dat mijn moeder mij niet voldoende
borstvoeding kon geven, terwijl de vriendin van mijn moeder een
overschot aan borstvoeding had. En omringd met allerlei
geheimzinnigheid en geheimhouding werd die overtollige
moedermelk ter beschikking gesteld om mijn tekorten aan te
vullen. Dat had ik echter zelf nooit geweten. Pas rond mijn 40e
kreeg ik dat van de vriendin van mijn moeder te horen. Mijn
eigen moeder was toen al overleden.
In de ontmoeting met haar waarin zij mij vertelde wat er
gebeurd was, merkte ik dat voor haar gevoel het feit dat ik
priester was geworden misschien wel eens iets te maken zou
kunnen hebben met de ‘bijvoeding’ die ik als baby van haar had
gekregen, al heeft ze dat niet met evenveel woorden gezegd. Maar
voor mij zelf was het emotioneel niet meer haalbaar om na
zoveel jaren nog een plaats te geven aan een nieuwe
moederfiguur, een minnemoeder in mijn leven.
Ik heb haar natuurlijk wel hartelijk bedankt, maar in feite heb
ik het slechts als kennisgeving kunnen aannemen. Gevoelsmatig
is er voor mij met haar geen band tot stand gekomen. Daarvoor
was het allemaal te lang geleden gebeurd.
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Willem Baalbergen

Peter Mulder

In het kader van de Cultuurhistorische Atlas Duin- Bollenstreek heb ik een deel van de
Noordzijderpolder beschreven. Het lijkt er op dat de digitale atlas inmiddels een stille dood
is gestorven. Een stuk in De Blauwdotter biedt om die reden de mogelijkheid de gevonden
gegevens alsnog vast te leggen.

Hij werd ‘De Kikker’ genoemd, waarom wist ik niet, maar het was een geuzennaam. Kees
Marijt speelde ergens tussen 1958 en 1965 de gewiekste en snelle midvoor van de v.v.
Noordwijk, met onbedaarlijke wedstrijden, vooral tegen Quick Boys uit het naburige Katwijk.

De polder ten noorden van Noordwijk is in
totaal ca 1100 hectare groot, maar ik wil me
beperken tot het zuidelijke deel. Begrensd door
de Duinweg, Schulpweg, Duindamse weg,
Westeinde,
Nortghodreef,
Duinwetering,
Nieuwe Zeeweg.
De Noordzijderpolder was lang een gebied met
lage oude duinen, afgewisseld met vochtige
strandvlakten. Als onderdeel van de grafelijke
wildernis was het deels met bomen en struiken
begroeid. Door afgraving van de duingronden en
ontbossing van de strandvlakten ontstond een
gevarieerd landschap van bouwland en
graslanden. Op het zand werd onder andere
aardappelen, afgewisseld met rogge geteeld. De
delen met een veenachtige structuur waren als
weiland in gebruik. Door plaatselijke afgraving
van de jonge hoge duinen werd het gebied in de
20e eeuw nog wat uitgebreid. Hoewel er al lang
sprake was van wateroverlast vanuit de duinen,
werd de polder pas in het midden van de 17e
eeuw als een deel van het Hoogheemraadschap
aangemerkt. Door het gebied lopen enkele sloten,
waaronder de Woensdagse Wetering en de
Ruygesloot, ook wel de Duinsloot genoemd.
Deze sloten geven tevens de grens aan tussen
Noordwijk en Noordwijkerhout. In het zuiden
van de polder is de bebouwing van het
Middengebied en de Grashoek te vinden.

genoemd. Hier stond ooit een boerderij die
tevens als katholieke kerk in gebruik is geweest.
Dick van den Berg heeft hier zijn volkstuin en hij
ontdekte rond 1980 een waterput in de grond.
Daaruit kwamen allerlei voorwerpen waaronder
pot- en glasscherven, een spinsteentje, een
olielamp en een vingerhoed te voorschijn. Deze
zaken dateerden uit de 14e tot de 18e eeuw. Iets
meer naar het noorden, op het duin, lag een
vinkenbaan. Hier probeerden de eigenaren van
het landgoed Offem in het najaar hun slag te
slaan. Op de hoek van de Van Panhuysstraat
stond de boerderij van Dirk van Rijn. De weg
vanaf zee maakte hier een bocht om zijn huis
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We starten onze wandeling op de hoek van de
Duinweg en de Nieuwe Zeeweg. Deze hoek,
tegen het duin aan, wordt De Hel of het Helletje
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Sommigen beweren dat hij vijf
keer zoveel kansen miste als hij
doelpunten maakte, maar een
type spits als hij mocht wel enig
krediet hebben, vonden wij
allemaal.
Hij
was
snel,
razendsnel ondanks de korte
pasjes die hij maakte. Hij stak
overal een been of een teen
tussen, ging voor niemand opzij
en ging ook nog eens verbaal
tekeer als een scheidsrechtelijke
beslissing hem niet zinde. Maar
hij kon ook wel lachen in het
veld, gebbetje zus, gebbetje zo.
Wij hingen bij ieder doelpunt
van hem juichend in de hekken
achter het doel, het is nog een
wonder dat ik nooit naar
beneden gevallen ben. Kees
Marijt was de held van mijn
jeugd.

direct 3-1 werd, dreigde een
totale teloorgang. Maar toen
was daar opeens Kees Marijt.
Hij bracht uit een voorzet van
zijn broer Map de stand op 32 en het Noordwijk-publiek
rook bloed. Men ging volgens
het Leidsch Dagblad aan alle
kanten tekeer en juist Kees
Marijt liet zich in zo’n
heksenketel graag een beetje
opfokken. Hij was eigenlijk
niet meer te houden. Er was
nog maar één Vogel die daar
op
de
Van
Panhuys
rondvloog en dat was een
Kikker.
Hij maakte 3-3 en het spel
moest onderbroken worden,
omdat het gek wordende
publiek langzaam over de
krijtlijnen
schoof.
De
verslaggever van het Leidsch
Bij alle wedstrijden die Marijt
Dagblad was nauwelijks meer
Kees Marijt
voor Noordwijk speelde waren
in staat te beschrijven wat er
.........vijf doelpunten........ allemaal plaatsvond en Kees
er twee heel bijzonder. Op 9
1963
nam
november
Marijt bleef onverdroten
Noordwijk het thuis op tegen IJsselmeervogels en
doorvliegen. Hij maakte gehakt van de inmiddels
het werd misschien wel Marijts meest
in totale wanhoop en chaos verkerende
legendarische wedstrijd ooit. Hij scoorde het
Spakenburgers en jaste er nóg twee in. Noordwijk
eerste doelpunt, maar daarna zakte het hele team
won met 5-3 en na het fluitsignaal van de
als een plumppudding in elkaar. Noordwijk
scheidsrechter moet menig toeschouwer in coma
dreigde door de Vogels overlopen, c.q.
hebben gelegen, niet meer bestand tegen zoveel
overvleugeld te worden, want bij rust was het al
schoonheid, ophef en sensatie. Er zijn zelfs
2-1 voor de Spakenburgers en toen het na rust
berichten dat Marijt op de schouders van de
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Willem Baalbergen

Deel 2

De Nederlandse walvisvaart is in twee perioden in te delen. In de eerste plaats de zogenaamde
Oude Walvisvaart, van ca 1600 tot ca 1800. Deze was voornamelijk beperkt tot het hoge
noorden, bij Spitsbergen en Groenland. Daarnaast de Moderne Walvisvaart met de Willem
Barentsz van 1946 tot 1964.

In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw
werd er vanuit Nederland nauwelijks op
walvissen gejaagd. Wel waren onder andere de
Amerikanen actief met de jacht op potvissen
vanuit Bedford en andere plaatsen aan de
oostkust. De Noren beoefenden de jacht vooral
in de zuidelijke wateren. Rondom South Georgië
richtten zij stations op, van waaruit zij tot aan het
ijs van de Zuidpool jaagden. In Nederland was na

In een lijvig boekwerk heeft Dekker uiteengezet
hoe hij de kar vorm heeft gegeven en uiteindelijk
in brons heeft laten gieten. Alleen al het vinden
van tekeningen van een originele nettenkar was
niet eenvoudig, maar is uiteindelijk wel gelukt.
Het betrof een kar die door een paard werd
getrokken. Op het onderstel van deze wagen staat
een losse bak, die verwisseld kan worden. Om de
netten dicht bij elkaar op het wantveld te leggen
heeft de kar een korte draaicirkel en was geschikt
om drie kilometer netten te vervoeren. Zeker als

de netten nog nat waren betekende dit een fiks
gewicht.
Om tot een kar van brons te komen is deze
geheel van plaatmateriaal nagebouwd. Speciaal
het maken van de wielen was een hele opgave.
Na het opbrengen van een waslaag werd de kar in
onderdelen gegoten en weer in elkaar gezet. Op
de wagen is de vleet (de netten) te zien, ook in
brons.
Het plaatsen van de nettenkar in zijn geheel was
vanwege het gewicht niet mogelijk. Vandaar dat
deze in stukken is aangevoerd en ter plaatse in
elkaar is gezet. Zo is nu op de buitenplaats
Dyckenburch een stukje geschiedenis van de
visserij met bomschuiten uitgebeeld.
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de Tweede Wereldoorlog groot gebrek aan
vetten, vooral voor de fabricage van margarine.
Om die reden werd al in 1945 een maatschappij
ter walvisvaart in Amsterdam opgericht. De
rederij Vinke en Co kocht met hulp van de
toenmalige regering een tanker en liet deze
verbouwen tot fabrieksschip. Het schip kreeg de
toepasselijke naam Willem Barentsz. In de winter
van 1946/1947 werd de eerste reis naar de
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Foto’s van Rudolf Tappenbeck
Maarten Plug

Het ligt niet voor de hand dat in vroeger tijden de netten, waar men op de bomschuiten mee
viste, naar het landgoed Dychenburch werden gereden. Veel verder dan het wantveld zullen
ze niet gekomen zijn.

De nettenkar in brons, die sinds kort naast het
landgoed Dyckenburch staat, past echter goed bij
het bronzen beeld van een visser, Engel Vink. Net
als dit beeld is de nettenkar gemaakt door de
Noordwijkse kunstenaar Jan Dekker, in opdracht
van Harrie Vink.

15

Foto: Archief Arie BarnhoornSR

Geboren op de Olieburg achter de Poolstar, waar
ik woonde van 1930 tot 1941 in het huis met dat
grote zolderraam, Jan Kroonsweg 30.Daar na
verhuisden we naar de woning van de weduwe
Duivenbode aan de Jan Kroonsweg 26. Wat nu
Jan Kroonsplein heet, heette vroeger Jan
Kroonsweg en het besloeg een vierkant. In de
binnenring van dat vierkant woonden ±20
gezinnen, die ik allemaal kende bij naam en
bijnaam.
Het vierkant was te verdelen in 4 hoeken:
De hoek Voolstra / Huisman, de hoek
Spaanderman met daar tussen Jan Vink (Ka), het
enige huis in de Jan Kroonsweg met een

voortuin. Altijd met Oost-Indische Kers. Verder
Van der Wiel, Verloop, Van der Niet en de
stoelenmatter Piet van Jaane. Dan een dam met
familie Noppen, Katwijkse Henk Plug met
Trijntje van Willem Zwartjes (Hazenoot). De
volgende hoek was de familie Vink (Lekkervet).
Verder een schuur waar Willem de Ruyter een
auto had staan. Daarna de laatste hoek. Daar had
je weduwe Spaanderman en wijzelf, Vlieland, De
Bruin, Smit en de weduwe Duivenbode, ieder
met z’n eigen dammetje. Daar bij de centrale
dam liepen de kippen los, daar sloeg men een
groot stuk juthout klein voor het fornuis of de
kachel om heet water te koken. Op de centrale
dam lag ook de beerput die eens per jaar werd
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Peter Mulder

Rob Verhoeve
In het prachtige boek ‘Noordwijk aan zee en op de geest’ wordt op pagina 209 de moord al
kort beschreven. In het hele dorp en de omgeving zal dit ongetwijfeld lang onderwerp van
gesprek zijn geweest. U moet zich indenken dat er in het jaar 1623 maar ongeveer 700 mensen
in het zeedorp woonden. Ook de baljuw vond het een ‘soodanige wreden, ende schrickelycken
moort’ dat de verantwoordelijke een zeer zware straf moest krijgen! U bent hiermee dus
gewaarschuwd dat de inhoud van dit artikel bloederig zal worden...

In het prachtige boek ‘Noordwijk aan zee en op
de geest’ wordt op pagina 209 de moord al kort
beschreven. In het hele dorp en de omgeving zal
dit ongetwijfeld lang onderwerp van gesprek zijn
geweest. U moet zich indenken dat er in het jaar
1623 maar ongeveer 700 mensen in het zeedorp
woonden. Ook de baljuw vond het een
‘soodanige wreden, ende schrickelycken moort’

dat de verantwoordelijke een zeer zware straf
moest krijgen! U bent hiermee dus gewaarschuwd
dat de inhoud van dit artikel bloederig zal
worden...
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Het verhaal is met name bedoeld om een beeld te
geven van hoe het proces en de afhandeling er van
plaats vond.

Rond 1857 duikt in verschillende kranten (o.a. het Dagblad van Zuid Holland en ’s
Gravenhage van 7 Februarij 1857) en ook in de stukken van de Tweede Kamer een “Memorie
van Toelichting” op, “ingediend bij de aanvraage om concessie voor een Zee-kanaal uit de
Noordzee tusschen Noordwijk en Zandvoort naar Amsterdam en Rotterdam door C. Verloop en
Zoon”.

Uit summiere beschrijvingen elders maak ik op dat het hier ging
om een kanaal dat tussen Zandvoort en Noordwijk het land zou
binnendringen en zich ter hoogte van Leiden zou splitsen in de
richtingen van Amsterdam (via Haarlem en het IJ) en Rotterdam
(via Den Haag, Delft en Schiedam).
De aanvrage van Verloop speelde blijkbaar in op het initiatief van
de stad Amsterdam om een directere verbinding met de
Noordzee te creëren (het Noordzeekanaal zou uiteindelijk pas in
1876 worden geopend). De Nieuwe Waterweg kwam een paar
jaar eerder tot stand. Blijkbaar dachten de dekselse Verloop twee
vliegen in één klap te slaan, maar dat lukte niet hoezeer hij ook
met zijn plannen te koop liep (‘opnieuw onder de aandacht’ / ‘meermalen besproken’ ).
Jammer of niet: de wereld had er misschien wel heel anders uitgezien. Want om het allemaal nog erger
te maken, projecteerde Verloop iets ten noorden van Noordwijk ook nog een heuse ‘winterhaven’ en
als dat allemaal was doorgegaan was Noordwijk nu een soort van IJmuiden geweest in plaats van een
soort Noordwijk.
Het plan van de firma Verloop maakte blijkbaar heel weinig kans bij degenen die daar over gingen. In
de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren kom ik het volgende, misprijzende commentaar
tegen op alle schone plannen:
Een plan zoo vaag en onbestemd als de vage en onbestemde kaart bij dit werkje gevoegd, en die de bedoeling
van het project en de provinciën Noord- en Zuid-Holland even duidelijk voorstelt als de schoolkaarten van
Afrika de situatie der binnenlanden aldaar. – Het best zal zijn, voor als nog, misschien wel voor altijd,
hieromtrent over te gaan tot ‘de orde van den dag’ (bron: R. van der Meulen, Bibliografie der technische
kunsten en wetenschappen 1850-1875. C.L. Brinkman, Amsterdam 1876).
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Ees Aartse
Een groepje vrijwilligers is bezig om opmerkelijke of leuke gebeurtenissen uit vroegere
Zeekanten en Noordwijkers naar boven te halen. Een vrijwilliger heeft met het artikel een
bepaalde band omdat het herinneringen oproept en hij schrijft hierover. Maar soms is
commentaar overbodig. Als lezers van de Blauwdotter zeggen: ‘O ja, dat was toen, dat weet ik
nog of alweer zo lang geleden?’ dan is deze rubriek geslaagd.

Door Jan Slagtveld opgedoken in De Zeekant
van 17 oktober 1960.
Met een groot feest op 15 juni 1912 werd de
sissende, sputterende, puffende stoomtram
uitgebeld en de elektrische tram ‘De Blauwe
Tram’ diezelfde dag binnengehaald. Bijna 50 jaar
later verdween in oktober 1960 met stille trom
deze tram als vervoermiddel van en naar Leiden.
Heel veel mensen denken met weemoed terug
aan de tram die altijd reed en iedereen meenam.

Een volgepropte schooltram uit Noordwijk aan
Zee waarbij de wachtende menigte bij de halte
Molenstraat er ook nog bij moest, dan de
Voorstraat, een plukje bij de Zwarteweg en als de
passagiers bij de Brouwersstraat in Rijnsburg er
ingeperst waren ging je met ingehouden adem
naar Leiden. Bij Posthof in Leiden stroomde de
tram leeg om de vele scholen in de buurt bij te
vullen. Het had toch wel iets. Bij het
samenpersen van de passagiers op de balkons
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De Noordzijderpolder
Willem Baalbergen
In het kader van de Cultuurhistorische Atlas Duin- Bollenstreek heb ik een deel van de
Noordzijderpolder beschreven. Het lijkt er op dat de digitale atlas inmiddels een stille dood
is gestorven. Een stuk in De Blauwdotter biedt om die reden de mogelijkheid de gevonden
gegevens alsnog vast te leggen.
De polder ten noorden van Noordwijk is in
totaal ca 1100 hectare groot, maar ik wil me
beperken tot het zuidelijke deel. Begrensd door
de Duinweg, Schulpweg, Duindamse weg,
Westeinde, Nortghodreef, Duinwetering,
Nieuwe Zeeweg.
De Noordzijderpolder was lang een gebied met
lage oude duinen, afgewisseld met vochtige
strandvlakten. Als onderdeel van de grafelijke
wildernis was het deels met bomen en struiken
begroeid. Door afgraving van de duingronden en
ontbossing van de strandvlakten ontstond een
gevarieerd landschap van bouwland en
graslanden. Op het zand werd onder andere
aardappelen, afgewisseld met rogge geteeld. De
delen met een veenachtige structuur waren als
weiland in gebruik. Door plaatselijke afgraving
van de jonge hoge duinen werd het gebied in de
20e eeuw nog wat uitgebreid. Hoewel er al lang
sprake was van wateroverlast vanuit de duinen,
werd de polder pas in het midden van de 17e
eeuw als een deel van het Hoogheemraadschap
aangemerkt. Door het gebied lopen enkele sloten,
waaronder de Woensdagse Wetering en de
Ruygesloot, ook wel de Duinsloot genoemd.
Deze sloten geven tevens de grens aan tussen
Noordwijk en Noordwijkerhout. In het zuiden
van de polder is de bebouwing van het
Middengebied en de Grashoek te vinden.
We starten onze wandeling op de hoek van de
Duinweg en de Nieuwe Zeeweg. Deze hoek,
tegen het duin aan, wordt De Hel of het Helletje

genoemd. Hier stond ooit een boerderij die
tevens als katholieke kerk in gebruik is geweest.
Dick van den Berg heeft hier zijn volkstuin en hij
ontdekte rond 1980 een waterput in de grond.
Daaruit kwamen allerlei voorwerpen waaronder
pot- en glasscherven, een spinsteentje, een
olielamp en een vingerhoed te voorschijn. Deze
zaken dateerden uit de 14e tot de 18e eeuw. Iets
meer naar het noorden, op het duin, lag een
vinkenbaan. Hier probeerden de eigenaren van
het landgoed Offem in het najaar hun slag te
slaan. Op de hoek van de Van Panhuysstraat
stond de boerderij van Dirk van Rijn. De weg
vanaf zee maakte hier een bocht om zijn huis
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De boerderij van Van Rhijn moest plaatsmaken voor
het doortrekken van de Q. van Uffordstraat naar de
Van Panhuysstraat

Vooral het zuidelijk deel van de polder bestond
uit tal van kleine tuinen. Een groot aantal boeren
en tuinders hadden hier een stukje land. Deze
stukken kregen veelal de naam van de eigenaar,
zoals Jan Huijgenstuin, Brammeland en
Teuneduin. Maarten Hoek, een bollenkweker,
schreef over de polder een boekje in de serie Op
zoek naar het verleden. Daarin worden tal van
deze namen genoemd. Ook Leo van der Meer
was een kenner van de volksnamen van de
landerijen in Noordwijk.

Instuif, de boerderij van Floris Barnhoorn. Hij
begon een jeugdherberg (vandaar de naam) en
was gastheer, niet alleen van vakantiegangers,
maar in de Tweede Wereldoorlog ook van joodse
landgenoten. Op de plek van de boerderij staat
nu een appartementencomplex. Achter de
boerderij lag het eerste veld van de
voetbalvereniging Noordwijk. Er werd op
zaterdag gespeeld,maar verder liepen er koeien.
Het veld moest dus voor de wedstrijd bespeelbaar
worden gemaakt. Er was zelfs al een soort
kantine, beheerd door Leen van Beelen. Het
gebied bestaat deels uit klei die door de Rijn is
aangevoerd.

We vervolgen onze tocht naar het noorden en
komen in De Nes aan. Tegenover de
Hoogwakersbosstraat stond ooit een boerderij,
later twee woonhuizen. Bewoond door onder
andere Van den Hoonaard en de kunstschilders
Leon Senf en W.F.Haas. Iets verder stond De

We komen daarna aan bij de Grashoek van Piet
van der Deijl, met daarachter de
Konijnburgertuin, ook wel de Knijnentuin
genoemd. Dit land was eigendom van de
hotelhouder aan de boulevard. Aansluitend kom
je bij het Domineesland . Dit was zoals veel

heen. Bij het doortrekken van de weg is de
boerderij in 1961 afgebroken
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Floor Barnhoorn maakte van zijn boerenbedrijf een pension

gronden in de polder eigendom van de graaf Van
Limburg Stirum, later geërfd door jonkheer
Gevers. Aan de noordzijde van de huidige
Nortghodreef is het land al heel lang eigendom
van de familie Plug. Dit is nu nog een van de
grotere bloembollentelers van het dorp. Daar
waar nog een stukje van de oude Duinweg ligt
komen we bij het Bos of het Bossie. Deze tuinen
waren ooit eigendom van de oude Jan Piet
Barnhoorn. Dwars door dit gebied werd in de
Tweede Wereldoorlog een tankval aangelegd.
Deze ontrok zoveel water dat het omliggende
land verdroogde.
Bij het beginpunt van deze tankgracht ging de
Duinweg over in een zandpad. In twee opzichten
is dit een historisch belangrijke plek. Hier stond
de eeuwenoude duinboerderij Puikenduin, ook
wel Puik en Duin genoemd. Deze uit de 16e
eeuw stammende boerenhoeve was vanaf 1845
eigendom van de familie Verster van
Wulferhorst, de grootvader en vader van de
kunstschilder Floris Verster. Abraham Verster
vestigde zich in de 19e eeuw als houtvester in

Noordwijk, Florentius Verster woonde in Leiden
en verpachtte Puikenduin aan de familie Dobbe.
Bij de dood van Florentius Verster in 1924 werd
de boerderij en het omliggende land verkocht.
De bouwgronden en de boerderij kwamen in
handen van Engel Admiraal en de weilanden
werden door Denijs Marbus gekocht. De
boerderij werd daarna 1n 1928 afgebroken. Zo
vond een van de oudste boerenwoningen, door
verschillende bekende kunstschilders op het doek
vastgelegd, een roemloos einde. Een andere
historie betreft een herenhuis dat mogelijk in
deze omgeving heeft gestaan. Maarten Hoek
schrijft hierover in zijn boek. Kees Dobbe stootte
bij graafwerkzaamheden rond 1850 op
funderingen en een kelder. Honderd jaar later
werden hier door Klaas Verloop nog oude stenen
opgegraven. Daarbij zou een oprijlaan vanaf het
huis op het Westeinde zijn uitgekomen. In de
archieven is echter over dit huis Niets te vinden.
Zowel bij Puikenduin als op een wat verder
staande boerderij was sprake van een wel. Winter
en zomer liep er op deze plekken water uit het
duin. Het lekkerste drinkwater voor ons als

8
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Puikenduin werd in 1925 gesloopt

jongens. De polder was voor de jeugd een geliefd
speelgebied. We voeren in een oude teil in de
`Nijsesloot` en werden in het hooiland
achternagezeten door boeren. Ook de in de
oorlog aangelegde tankval was aantrekkelijk om
over te varen, hoewel het metersdiepe water, voor
jongens die nauwelijks konden zwemmen,
levensgevaarlijk was. Dat overvaren was
belangrijk, vanwege een Duitse wachtpost in de
oorlog en Jaap Verloop, de latere eigenaar van het
gebied, die ons de weg tot de polder versperden.

wijzen. Ook de boerderij die Warmerdam op de
plek liet bouwen moest in de jaren zestig van de
vorige eeuw plaatsmaken, nu voor enkele
woonhuizen. Het kampeerterrein Lappennest
,dat op het duin was ingericht, werd daarbij
verplaatst naar de landkant van de Duinweg. Het
stuk duin werd afgegraven en als bouwland
gebruikt. Het waren met name Leidse winkeliers
uit de Haarlemmerstraat die in de zomer op het
Lappennest verbleven. Van Kijkduin is geen
enkele foto of tekening bekend.

Verder naar het noorden stond een tweede oude
boerderij, Kijkduin, ook uit de 16e eeuw. Deze
was later eigendom van onder andere Arie
Zonneveld en Hendrik Warmerdam. Kijkduin
was kennelijk ooit in het bezit van de bewoners
van het kasteel Boekhorst. Bij de sloop in 1906
werden wapenstenen gevonden die daar op

De weg vervolgend komen we uit bij de Witte
Raaf, ooit eigendom van de familie Zeestraaten
uit Hillegom , tot het in het bezit kwam van
Hendrik Oostdam. Ook van dit fraaie
boerderijtje is alleen een tekening, gemaakt door
Ludolph Berkemeijer, overgebleven. Op de plek
staat nu een groot hotel met aan de overzijde een
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Boerderij De Witte Raaf werd een hotel

bungalowpark. Dit park sluit aan op enkele
andere parken die langs de Duinweg zijn
ontstaan. Een van deze parken is de Gouden Spar
van de familie Van der Meer. Hier stond in
vroeger jaren hun boerderij uit 1896. Als laatste
bebouwing staat aan de Schulpweg café
restaurant De Duinrand, in de volksmond `t
Chocolaatje genoemd. Het was tot voor kort
eigendom van de familie Zonneveld. Het was en
is een geliefde stopplaats voor wandelende en
fietsende voorbijgangers. De aanleg van de
Duindamseslag speelde daarbij een belangrijke
rol. We slaan hier rechts af, de Schulpweg op.

Hier lagen aan de rechterhand de weilanden van
Maarten en Cornelis Zonneveld. Naast het café
De Duinrand beoefenden zij een boerenbedrijf.
Daar stond ook de boerderij van Duivenvoorde,
de Kleine Bocht genaamd. Ook deze hoeve moest
rond 1948 wijken voor een moderner woonhuis.
We komen dan zo langzamerhand op
Noordwijkerhouts grondgebied.
We lopen verder, komen op de Duindamseweg
en slaan de hoek om, het Westeinde op. We
komen dan bij het bloembollenbedrijf Alkemade
van de familie Hogervorst. Engel Hogervorst was

10
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De Duinrand was en is een rustplaats voor voorbijgangers

een van de eerste boeren die hun land lieten
omspuiten tot bollengrond. De sarcastische
opmerking van Hein Vink: `Uitgespoten en dan
naar de Bavo` nam hij op de koop toe. De
oorspronkelijke boerderij die hier stond werd
rond 1600 gebouwd. Deze moest in 1869
plaatsmaken voor de huidige bebouwing. Wat
verder lag de hoeve Westerhout. Al in 1620 stond
hier een huis met een put. In 1756 kwam er de
hoeve voor in de plaats, die in 1957 werd
afgebroken. Nog voor de weg een scherpe bocht
naar links maakt komen we de Maria Hoeve
tegen, eigendom van de familie Van Steijn. Deze
boerderij werd in het jaar 1800 gebouwd, en is
dus een van de oudste boerderijen van de streek.

Meer richting Noordwijk stonden twee oude
boerderijen, de Sint Anna`s Hoeve en Vredebest.
De Sint Anna`s Hoeve werd ook wel De Zak of
de Goudzak genoemd en is rond 1650 gebouwd
en in 1990 (meer dan 300 jaar oud!) afgebroken.
Het huidige bedrijf van de familie Van Ruiten
teelt bloembollen. De bijnaam Goudzak had
mogelijk te maken met de vorige eigenaar, Dirk
Koudijs. Die er kennelijk warmpjes bijzat.
Vredebest stond ten noorden van Dijkenburg en
stamde uit circa 1750. Het pand werd tot in de
Tweede Wereldoorlog bewoond door de familie
Oostdam. In 1942 stortte een vliegtuig op de
boerderij waardoor deze volledig afbrandde.
Over Vredebest gaat een verhaal van een
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Dijkenburg zoals het er eens uitzag

jachtpartij in vroeger tijden, waarbij de jagers op
de boerderij aanreden. De bewoners vreesden een
overval, maar de jagers stelden hen gerust. Vrede
was wat hun betref het best, ze kwamen alleen om
hun dorst te lessen. Iets ten zuiden staat nog
steeds de boerderij Op Hoop van Zegen. Er
wordt echter niet meer geboerd, maar
gekampeerd. De gebouwen van de door de
familie Warmerdam gedreven camping dateren
uit 1892.
We naderen nu het bekende buiten Dijkenburg.
In deze omgeving stonden ooit een aantal
hofsteden, waaronder Vijverbeek en Hofwyk. In
het boek De Historie van Dyckenburgch wordt
de geschiedenis van deze buitenplaatsen uit de
doeken gedaan. Bekende Nederlandse families
bezaten hier een buitenhuis of woonden er
permanent. Zo bewoonde Carolus Boers rond

1730 de buitenplaats Hofwyk. Boers beklede
verschillende ambten in Leiden en Katwijk. Tot
slot stond aan de Boerenkant, zoals het Westeide
in de volksmond heet, de boerderij Boerenburg
van de familie Warmerdam. Alleen de naam van
een straat in Noordwijk Binnen herinnert nog
aan deze hoeve.
Bronnen:
Archief Kloos, Museum Noordwijk
Berg, T.L. van den, Mondelinge mededeling
Burg, P. van den, Lans erf, vaart en duin 2012
Hartog, E. den e.a., De historie van
Dyckenburch z.d.
Hoek, m., De Noordzijderpolder, z.d.
Salman, H. Gegevens over de boerderijen langs
de Duinweg
Salman, J. e.a., Noordwijk aan Zee en op de
Geest, 2011
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Noorse Kroon in Vianen.
Sjaan van Kekeren - Brouwer
Op vakantie in Duitsland leerden we een echtpaar uit Vianen kennen. Het bleek dat ze
bijzondere vaas van ”De Kroon” uit Noordwijk in hun bezit hadden
Een vaas met de beeltenis van een vrouw in
Noorse klederdracht. Thuis gekomen ontvingen
we al snel een foto en het verhaal dat er bij
hoorde. De vaas is in opdracht gemaakt door ”De
Kroon” voor het baggerbedrijf Bos-Kalis.
Dit bedrijf heeft de vaas geschonken aan een
medewerker en zijn vrouw, die zeer gecharmeerd
waren van de Noorse klederdracht. Bij deze
familie werkte een vrouw in de huishouding die
bij haar afscheid de vaas, die zij zo mooi vond
kado kreeg.
Veel later erfde de dochter in Vianen de mooie
vaas. Daar staat hij nu op de kast. Met recht een
pronkstuk en waarschijnlijk een uniek exemplaar.

Waar een reis naar Duitsland toe kan leiden.

Geachte redactie
Misschien een beetje late reactie maar volgens mij
staan er 2 onderschriften bij foto’s in de
blauwdotter nr. 167 verkeerd.
Op blz. 21 rechtsboven is niet het Jan
Kroonsplein, maar de achterzijde van Voorstraat
19 (het oudste huis van Noordwijk) te zien.
Op blz. 27 is niet herberg De Swan aan de
Voorstraat maar het voormalige raadhuis op de
hoek van de van Limburg Stirumstraat en de
Kerkstraat afgebeeld.
Het maakt het artikel overigens niet minder
interessant hoor!
hartelijke groeten
Hein Verkade
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Herinneringen aan Kees Marijt
Peter Mulder
Hij werd ‘De Kikker’ genoemd, waarom wist ik niet, maar het was een geuzennaam. Kees
Marijt speelde ergens tussen 1958 en 1965 de gewiekste en snelle midvoor van de v.v.
Noordwijk, met onbedaarlijke wedstrijden, vooral tegen Quick Boys uit het naburige Katwijk.
Sommigen beweren dat hij vijf
keer zoveel kansen miste als hij
doelpunten maakte, maar een
type spits als hij mocht wel enig
krediet hebben, vonden wij
allemaal. Hij was snel,
razendsnel ondanks de korte
pasjes die hij maakte. Hij stak
overal een been of een teen
tussen, ging voor niemand opzij
en ging ook nog eens verbaal
tekeer als een scheidsrechtelijke
beslissing hem niet zinde. Maar
hij kon ook wel lachen in het
veld, gebbetje zus, gebbetje zo.
Wij hingen bij ieder doelpunt
van hem juichend in de hekken
achter het doel, het is nog een
wonder dat ik nooit naar
beneden gevallen ben. Kees
Marijt was de held van mijn
jeugd.

direct 3-1 werd, dreigde een
totale teloorgang. Maar toen
was daar opeens Kees Marijt.
Hij bracht uit een voorzet van
zijn broer Map de stand op 32 en het Noordwijk-publiek
rook bloed. Men ging volgens
het Leidsch Dagblad aan alle
kanten tekeer en juist Kees
Marijt liet zich in zo’n
heksenketel graag een beetje
opfokken. Hij was eigenlijk
niet meer te houden. Er was
nog maar één Vogel die daar
op de Van Panhuys
rondvloog en dat was een
Kikker.
Hij maakte 3-3 en het spel
moest onderbroken worden,
omdat het gek wordende
publiek langzaam over de
krijtlijnen
schoof.
De
verslaggever van het Leidsch
Bij alle wedstrijden die Marijt
Dagblad was nauwelijks meer
Kees Marijt
voor Noordwijk speelde waren
in staat te beschrijven wat er
.........vijf doelpunten........ allemaal plaatsvond en Kees
er twee heel bijzonder. Op 9
november
1963
nam
Marijt bleef onverdroten
Noordwijk het thuis op tegen IJsselmeervogels en doorvliegen. Hij maakte gehakt van de inmiddels
het werd misschien wel Marijts meest in totale wanhoop en chaos verkerende
legendarische wedstrijd ooit. Hij scoorde het Spakenburgers en jaste er nóg twee in. Noordwijk
eerste doelpunt, maar daarna zakte het hele team won met 5-3 en na het fluitsignaal van de
als een plumppudding in elkaar. Noordwijk scheidsrechter moet menig toeschouwer in coma
dreigde door de Vogels overlopen, c.q. hebben gelegen, niet meer bestand tegen zoveel
overvleugeld te worden, want bij rust was het al schoonheid, ophef en sensatie. Er zijn zelfs
2-1 voor de Spakenburgers en toen het na rust berichten dat Marijt op de schouders van de
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tegenstander het veld werd
afgedragen, maar dat lijkt me
een beetje broodje-aap.
Een half jaar eerder – op
dinsdagavond 7 mei 1963 –
was er een heel andere
wedstrijd. Noordwijk en
aartsrivaal Quick Boys uit
Katwijk bestreden elkaar op
het veld van LFC in Leiden
voor een plaats in de finale
van het Zilveren Molentoernooi. De wedstrijd zou
helemaal uit de hand lopen
en na afloop wees iedereen
naar iedereen.
Na een tackle van Katwijker
Henk de Mooy op Map
Marijt zou deze laatste
volgens de scheidsrechter
hebben nagetrapt. Hij werd
uit het veld gestuurd. Broer
Kees was het daarmee niet
eens en maakte dat in heftige
gebaren en bewoordingen
aan de scheids duidelijk. Zo
duidelijk, dat ook hij uit het
veld werd gestuurd. De
rapen waren gaar en de
scheids moest vrezen voor
zijn leven. Dat deed hij dan ook en de wedstrijd
werd 10 minuten gestaakt, waarna een negental
Noordwijkers nog heldhaftig weerstand moest
bieden aan een elftal Katwijkers, maar de strijd
was natuurlijk allang gestreden. Noordwijk
verloor met 1-0.
De Leidse kranten deden verslag. De Nieuwe
Leidsche Courant schreef over een “banale
vertoning”, maar gaf niet alleen de beide
Marijten de schuld. Eigenlijk was alles en
iedereen schuldig volgens deze krant: Katwijker

Henk de Mooy met zijn tackle,
de mentale instelling van beide
teams, het opzichtige falen van
de scheids en vooral het
opgehitste publiek, waarvoor de
spelers op het veld niet
ongevoelig konden blijven: ze
waren allemaal debet aan de
verprutste verhoudingen. Als je
het allemaal op een rijtje zet,
waren Kees en Map Marijt
zowat nog de enigen die vrijuit
hadden moeten gaan.
Maar de Leidsche Courant had
daar heel andere ideeën over:
die zag de bron van alle onrust
toch vooral in het optreden van
de
gebroeders
Marijt.
Weliswaar bleef de “onfaire
overtreding” van Henk de
Mooy van Quick Boys niet
onvermeld, maar volgens deze
krant ware het beter geweest als
Map en Kees hun voetbalschoenen niet hadden aangetrokken en gewoon thuis
gebleven waren.
Kees en Map Marijt werden
geschorst voor 4 wedstrijden.
Daardoor misten ze ook de
nacompetitie
voor
het
landskampioenschap bij de
zaterdagamateurs. Zonder de gebroeders Marijt
was er voor Noordwijk in die competitie geen eer
meer te behalen. Spakenburg ging er in dat jaar
met de titel vandoor.
Map Marijt zou later nog verkassen naar het
betaald voetbal (ZFC, Telstar), evenals zijn
jongere broer Anton (Haarlem, Sparta, Roda JC).
Kees bleef Noordwijk altijd trouw. Hij overleed
veel te vroeg op 45-jarige leeftijd in 1983.
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Noordwijkers en Katwijkers
op de walvisvaart
Deel 2

Willem Baalbergen

De Nederlandse walvisvaart is in twee perioden in te delen. In de eerste plaats de zogenaamde
Oude Walvisvaart, van ca 1600 tot ca 1800. Deze was voornamelijk beperkt tot het hoge
noorden, bij Spitsbergen en Groenland. Daarnaast de Moderne Walvisvaart met de Willem
Barentsz van 1946 tot 1964.

In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw
werd er vanuit Nederland nauwelijks op
walvissen gejaagd. Wel waren onder andere de
Amerikanen actief met de jacht op potvissen
vanuit Bedford en andere plaatsen aan de
oostkust. De Noren beoefenden de jacht vooral
in de zuidelijke wateren. Rondom South Georgië
richtten zij stations op, van waaruit zij tot aan het
ijs van de Zuidpool jaagden. In Nederland was na

de Tweede Wereldoorlog groot gebrek aan
vetten, vooral voor de fabricage van margarine.
Om die reden werd al in 1945 een maatschappij
ter walvisvaart in Amsterdam opgericht. De
rederij Vinke en Co kocht met hulp van de
toenmalige regering een tanker en liet deze
verbouwen tot fabrieksschip. Het schip kreeg de
toepasselijke naam Willem Barentsz. In de winter
van 1946/1947 werd de eerste reis naar de
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wateren rond de Zuidpool gemaakt. De walvissen
werden door kleine kotters, de jagers, geschoten
met een harpoenkanon en ter verwerking bij het
moederschip afgeleverd. Aan boord van het
fabrieksschip was een klein vliegtuigje dat de
walvissen moest opsporen. Daar kwam echter
niets van terecht. Bij een proefvlucht bij
Kaapstad verongelukte het toestel waarbij een
van de vliegeniers omkwam. Ook de moderne
vorm van walvisvaart was populair onder de
bevolking van Nederland. Kranten en de radio
maakten steeds melding van alles wat er rond de
Zuidpool gebeurde. Zelfs in het eerste
bloemencorso van de Bollenstreek reed een
wagen met een walvis mee.
Over de eerste tocht van de Willem Barentsz zijn
ook enkele boeken geschreven. Vanuit de
regering was Jaap Kolkman aan boord, die als
enige recht had op publicaties over de tocht. Dit
zeer tegen de zin van Jan P. Strijbos, die ook voor
een deel van de tocht aan boord was. Zijn boek
over de reis is nooit verder gekomen dan een

manuscript. Toch kwam er al snel na de eerste
reis een tweede boek uit. Geschreven door de
Haarlemse huisarts Melchior, die als geneesheer
aan boord was geweest. Deze had zich al tijdens
de reis op allerlei wijzen beklaagd over de slechte
hygiënische toestanden op het schip. Die liepen
naar zijn mening de spuigaten uit. Vanuit de
rederij en de overheid werd hij gesommeerd zijn
bevindingen niet in een boek vast te leggen, maar
hij liet zich niet intimideren. Het boek werd wat
je noemt een bestseller en werd verschillende
malen herdrukt. Een van de meest gelezen boek
van de naoorlogse jaren! Nog steeds is het boek
op vrijwel elke rommelmarkt te vinden.
Op de walvissen in de zuidelijke wateren was in
de oorlogsjaren niet gejaagd. Deze rustperiode
betekende dat het bestand van een aantal soorten,
waaronder de vinvissen en de bultrug fors was
toegenomen. Ook de jagers van de Willem
Barentsz schoten dus de eerste reizen een flink
aantal dieren. Wel was er een zekere controle op
wat men schoot, bijvoorbeeld geen wijfjes met
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jongen. Toch werden de resultaten al snel
minder. In navolging van de periode in het
noorden werd ook in het zuiden de spoeling
dunner. Ook de bouw van een nieuw
moederschip, de Willem Barentsz 2 kon niet
voorkomen dat er uiteindelijk geld bij moest. In
de winter van 1964/1965 werd de laatste reis
onder Nederlandse vlag gemaakt, waarna het
schip aan Japan werd verkocht.
Kort geleden is nog een boek over de moderne
Nederlandse walvisvaart uitgekomen. Daarin is te
vinden dat er in de achttien jaren van de Willem
Barendzs meer dan 27000 walvissen zijn
geschoten. Die dieren leverden bijna 3000 ton
traan op, nog afgezien van de kostbare spermolie
van de gevangen potvissen. Desondanks was de
zuidelijke walvisvangst niet rendabel. Alleen
dankzij forse subsidies van de overheid kon men
nog tot 1964/1965 doorgaan.
We komen nu aan `des poedels kern`. Wie waren
nu de mensen die aan de oude en de nieuwe
walvisvaart deelnamen? Wie bemanden de
schepen? Allereerst dient het boek van Willem

17

van der Plas, Katwijkers op de Walvisvaart, te
worden genoemd. Zijn boek gaat echter voor een
groot deel over de moderne walvisvaart. Daarbij
waren een behoorlijk aantal Katwijkers
betrokken. Over de oude walvisvaart is in zijn
boek een hoofdstuk geschreven door Piet
Dekker, auteur van verschillende boeken en
bijdragen over dit onderwerp. Hij beperkt zich
daarbij tot de 18e eeuw, maar is van mening dat
zijn bevindingen ook voor de 17e eeuw gelden.
Hij komt tot de conclusie dat er nauwelijks
Katwijkers aan deze walvisvaart deelnamen. Dit
in tegenstelling tot de inwoners van de dorpen in
Noord-Holland en Noordwijk. Naar de mening
van Dekker had dit te maken met de protectie
van familieleden en bekenden door de
commandeurs, de kapiteins van de schepen. Zij
hadden graag bekend volk om zich heen. In
Katwijk woonden in tegenstelling tot Noordwijk,
waarschijnlijk geen commandeurs. Daarnaast lag
Noordwijk, al was het maar vier kilometer,
dichter bij het vuur, de plek waar de schepen
werden uitgerust.
Commandeur Pieter Jansz Groen kwam uit Wijk
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aan Zee maakte van 1713 tot 1751 reizen naar de
wateren ten oosten van Groenland. Van zijn 45
bemanningsleden kwamen er 8 uit zijn dorp en
verder mannen uit Zandvoort en Noordwijk.
Het schip de Vrouw Anna Maria, had in 1789
Cornelis Onderwater als speksnijder en Arie
Onderwater als harpoenier aan boord. Beiden uit
Noordwijk. Van commandeur Jacob Kraai uit
Zaandam is bekend dat hij Noordwijkse
bemanningsleden had. Gijsbert Ouwehand, uit
Katwijk of Noordwijk, was ooit commandeur op
het schip met de naam Noordwijk. Het was niet
ongebruikelijk dat een schip de naam kreeg van
het dorp waar de reder woonde. Ouwehand viste
niet altijd zelf, maar bedreef tussen 1729 tot
1735 ook ruilhandel met Eskimo`s. Messen,
bijlen, ketels en dergelijke tegen spek en huiden.
Uit gegevens, opgediept door de helaas overleden
Herman Schelvis, blijkt dat een zekere Pieter
Gerritsz van Eeden, die op 14-7-1725 in
Noordwijk Binnen is gedoopt, een walvisvaarder
was. Hij zou in 1766 op Spitsbergen zijn
gestorven. Mogelijkerwijze heb ik bij een bezoek
aan de plek waar Smeerburg lag nog aan zijn graf
gestaan. In Noordwijk woonde al eerder, van
circa 1620 tot 1682 Pieter Cornelisz van Eden.
Zijn kinderen werden vanaf 1680 Spitsbergen
genoemd. Deze Pieter was zelf lijndraaier,
mogelijk waren zijn kinderen walvisvaarders. De
naam Spitsbergen komt ook later nog in
Noordwijk voor. Zo woonde in 1830 Sijtje
Spitsbergen in Noordwijk Binnen. Nog wat
eerder woonde daar van circa 1638-1673 ook
Gerrit Jansz van Couwenhoven die ook wel
Switbergen (een variant op Spitsbergen?) werd
genoemd. Bij verder onderzoek, onder andere in
de monsterrollen uit de tijd, zullen zeker meer
Noordwijkse namen naar voren komen.
Het is bekend dat er ooit in de Oude Jeroenskerk
van Noordwijk Binnen een kajak heeft gehangen.
Deze werd, volgens Jan Kloos, mogelijk

geschonken door een commandeur uit
Noordwijk. De gewoonte om zaken als een kajak,
scheepsmodellen en walvisbotten in kerken te
hangen had te maken met huisvesting van zeelui.
Op het vissershofje Lombok woonden in de
kleine huisjes ooit enkele schippers van
bomschuiten.
Ook
de
zogenaamde
commandeurswoningen op Terschelling zijn niet
groot. Om wat omvangrijke zaken een plek te
geven week men om die reden uit naar de kerk.
In monsterrollen uit de 18e eeuw worden als
afkomstig uit Katwijk toch nog genoemd: Jacob
Jorisz Meurs, Bastiaan Petijn, Aldert Sijmonz,
Teunis Nonnekes, Jacob Willemsz. en zijn zoon
Willem Jacobsz. Verder Teunis Huijgen van
Duijn en Pieter Pietersz Suijderduijn, namen die
nog in Katwijk bekend zijn. In 1803 was Cornelis
Nieuwpoort uit Katwijk lichtmatroos op de
Alida. Vijf jaar eerder was dit schip door het
Engelse `goudschip` Lutine in beslag genomen
met 200 vaten spek van 16 walvissen aan boord.
De laatste `oude` walvisvaarder uit Katwijk was
Pieter Groen. Hij voer op de robbenjager Emily
die op het eiland Tristan de Cunha strandde. Hij
bleef daar wonen en werd uiteindelijk gouverneur
van het eiland. Aan zijn graf stond ik zeker tijdens
een tocht langs enkele oceaaneilanden.
Aan de moderne walvisvaart met de Willem
Barendzs werd door zeelui uit Noordwijk en
Katwijk deelgenomen. Vanuit Noordwijk zijn er
maar drie namen bekend: Leen Hoogeveen, Koos
Barnhoorn en Niek Lindhout. Vanuit Katwijk
waren in die achttien jaren 35 vissers bij de vaart
betrokken. Voor een groot deel voeren zij op de
jagers. Maximaal waren in een seizoen 20
Katwijkers bij de Zuidpool op jacht naar de
walvissen. Een van hen, Kees van Beelen maakte
15 reizen van de Willem Barendsz mee.
Voorzover bekend was alleen Maarten van der
Zwan kapitein op een jager.
.
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Netten op Dijkenburg
Willem Baalbergen
Het ligt niet voor de hand dat in vroeger tijden de netten, waar men op de bomschuiten mee
viste, naar het landgoed Dychenburch werden gereden. Veel verder dan het wantveld zullen
ze niet gekomen zijn.

De nettenkar in brons, die sinds kort naast het
landgoed Dyckenburch staat, past echter goed bij
het bronzen beeld van een visser, Engel Vink. Net
als dit beeld is de nettenkar gemaakt door de
Noordwijkse kunstenaar Jan Dekker, in opdracht
van Harrie Vink.
In een lijvig boekwerk heeft Dekker uiteengezet
hoe hij de kar vorm heeft gegeven en uiteindelijk
in brons heeft laten gieten. Alleen al het vinden
van tekeningen van een originele nettenkar was
niet eenvoudig, maar is uiteindelijk wel gelukt.
Het betrof een kar die door een paard werd
getrokken. Op het onderstel van deze wagen staat
een losse bak, die verwisseld kan worden. Om de
netten dicht bij elkaar op het wantveld te leggen
heeft de kar een korte draaicirkel en was geschikt
om drie kilometer netten te vervoeren. Zeker als

de netten nog nat waren betekende dit een fiks
gewicht.
Om tot een kar van brons te komen is deze
geheel van plaatmateriaal nagebouwd. Speciaal
het maken van de wielen was een hele opgave.
Na het opbrengen van een waslaag werd de kar in
onderdelen gegoten en weer in elkaar gezet. Op
de wagen is de vleet (de netten) te zien, ook in
brons.
Het plaatsen van de nettenkar in zijn geheel was
vanwege het gewicht niet mogelijk. Vandaar dat
deze in stukken is aangevoerd en ter plaatse in
elkaar is gezet. Zo is nu op de buitenplaats
Dyckenburch een stukje geschiedenis van de
visserij met bomschuiten uitgebeeld.
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Foto’s van Arie BarnhoornSR
Twee foto’s van de Molenstraat.
Eén foto uit de oude schoenendoos. Een foto zoals het nu is.

Foto: Archief Arie BarnhoornSR/Willem Haak
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Herinnering aan de
Jan Kroonsweg
Maarten Plug

Foto: Archief Arie BarnhoornSR

Geboren op de Olieburg achter de Poolstar, waar
ik woonde van 1930 tot 1941 in het huis met dat
grote zolderraam, Jan Kroonsweg 30.Daar na
verhuisden we naar de woning van de weduwe
Duivenbode aan de Jan Kroonsweg 26. Wat nu
Jan Kroonsplein heet, heette vroeger Jan
Kroonsweg en het besloeg een vierkant. In de
binnenring van dat vierkant woonden ±20
gezinnen, die ik allemaal kende bij naam en
bijnaam.
Het vierkant was te verdelen in 4 hoeken:
De hoek Voolstra / Huisman, de hoek
Spaanderman met daar tussen Jan Vink (Ka), het
enige huis in de Jan Kroonsweg met een

voortuin. Altijd met Oost-Indische Kers. Verder
Van der Wiel, Verloop, Van der Niet en de
stoelenmatter Piet van Jaane. Dan een dam met
familie Noppen, Katwijkse Henk Plug met
Trijntje van Willem Zwartjes (Hazenoot). De
volgende hoek was de familie Vink (Lekkervet).
Verder een schuur waar Willem de Ruyter een
auto had staan. Daarna de laatste hoek. Daar had
je weduwe Spaanderman en wijzelf, Vlieland, De
Bruin, Smit en de weduwe Duivenbode, ieder
met z’n eigen dammetje. Daar bij de centrale
dam liepen de kippen los, daar sloeg men een
groot stuk juthout klein voor het fornuis of de
kachel om heet water te koken. Op de centrale
dam lag ook de beerput die eens per jaar werd
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Gasthuissteeg, de Bloeddam, Extersslop en aan de
andere kant Schreudersslop, Essy’s slop, de Van
Speijk en verder de Bomsteeg. Clem Duindam
had een ander pad. Langs de bottelarij van
Toonen kwam hij langs Caspers (De Zeehond)
op de Jan Kroonsweg uit, recht tegenover Jan
Vink. Hij ging dan altijd even bij Opoe
Duindam aan.

Foto: Archief Arie BarnhoornSR

leeggehaald met een stok-emmer door Dirk
Barnhoorn (Kuks).
Het was goed met elkaar. De een wat armer dan
de ander. ’s Zondagsmorgens kwam m’n ome
Tho langs en ging ik met hem naar de Grote
Kerk. Met 3 centen en soms een vierduitstuk. We
liepen om Beuk heen. Je had daar nog een
antiekwinkeltje van Buutveld en nog een
winkeltje van Koosje van Rooyen. Op die plek
heeft Piet van Beveren met z’n zoon Kees nog een
woning gemetseld voor de familie Beuk. Dan
verder door dat tochtgat achter Palace, langs
Beuk, kaaswinkel van Beuk, Schild Fruit en dan
bij drogisterij Duyster de hoek om en zo naar de
kerk.
Huig van Beelen uit de Binnenweg stond daar als
‘hondenslager’ voor ’t geval een hond naar
binnen wilde. Om 10.00 uur begon de dienst.
Huig hielp halverwege de collecten, want dan
werden de hengels zo zwaar van al dat kopergeld
dat ze geleegd moesten worden. Daar zorgde
Huig ook voor. Na de dienst naar huis. Dan liep
de Buurt vol, want ook de Kleine Kerk ging dan
uit. Door Toonens slop, de Maarten Kruit, de

Wij, m’n ome Tho en ik kwamen terug door dat
trekgat achter Palace. Even naar huis, een beetje
drinken en een smous en dan weer naar de kerk
voor de zondagsschool. Dat was bij Johan de
Witt en Jozua Moerkerk en ook daar hielp Huig
van Beelen. Hij overhoorde de uit het hoofd
geleerde versjes en deelde dan plaatjes uit. Toch
had ik als hervormde jongen de meeste contacten
bij de Kleine Kerk. Dat kwam door de school. Ik
ging namelijk niet naar de hervormde school,
maar naar wat men de gereformeerde school
noemde. Wat het feitelijk niet was. Het was een
Unieschool met de Bijbel. Leerkrachten waren
toen De Boer, Kok, Wiggers, Hoekstra, Smit,
Wijnbeek, Klomp en Visser. Naar mijn mening
was het een goede school. Toen ik ervan af ging
kreeg ik een getuigschrift mee, ondertekend door
A.G. van Asten (voorzitter), en B. van der Wiel
(secretaris). Daarna deed ik de Mulo, enz.
Terugkijkend denk ik: wat is ervan over? De
school weg. De Grote Kerk is een marktplaats
geworden, de Buurt loopt niet meer vol om half
twaalf. Er verandert zoveel in een mensenleven.
In jezelf en om je heen. Er zullen er niet veel meer
zijn die nog weet hebben van zo’n buurtje als de
Jan Kroonsweg en er ook gewoond hebben. Maar
daar ben ik dan ook 86 jaar voor. Als ik er ben
moet ik me overigens wel richten op de
Museumboerderij als vast punt. Anders raak ik
zelf de weg nog kwijt.

Ben ik wat vergeten, laat het me maar weten.
Maarten Plug.
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Uit het museumarchief
Foto’s van Rudolf Tappenbeck
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De Fotogroep van het Museum Noordwijk.

Welk gezelschap zit hier?
Hoe heten zij en wat doen ze?
Op deze foto zijn drie heren kennelijk druk bezig
met het noteren van gegevens. Zijn het
radiozendamateurs of houden ze de binnenkomst
van postduiven bij? Wie zal het zeggen?
Als u iets meer over deze foto kunt vertellen, laat
het via de redactie aan ons weten. Wij zijn
bijzonder benieuwd.
De foto in de vorige Blauwdotter betrof het
afgraven van duinzand rond het huidige
Schapedel. Hierop hebben we een leuke reactie
ontvangen. Zo weten we nu, dat rechts op de foto
Kees Admiraal of ” Kees de Verver” staat.
Nogmaals: kijkt u even goed naar deze foto en
misschien kunt u ook hier het juiste antwoord
geven.
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Een ‘wreden ende schrickelycken’
moord in het dorp anno 1647
Rob Verhoeve
In het prachtige boek ‘Noordwijk aan zee en op de geest’ wordt op pagina 209 de moord al
kort beschreven. In het hele dorp en de omgeving zal dit ongetwijfeld lang onderwerp van
gesprek zijn geweest. U moet zich indenken dat er in het jaar 1623 maar ongeveer 700 mensen
in het zeedorp woonden. Ook de baljuw vond het een ‘soodanige wreden, ende schrickelycken
moort’ dat de verantwoordelijke een zeer zware straf moest krijgen! U bent hiermee dus
gewaarschuwd dat de inhoud van dit artikel bloederig zal worden...

In het prachtige boek ‘Noordwijk aan zee en op
de geest’ wordt op pagina 209 de moord al kort
beschreven. In het hele dorp en de omgeving zal
dit ongetwijfeld lang onderwerp van gesprek zijn
geweest. U moet zich indenken dat er in het jaar
1623 maar ongeveer 700 mensen in het zeedorp
woonden. Ook de baljuw vond het een
‘soodanige wreden, ende schrickelycken moort’

dat de verantwoordelijke een zeer zware straf
moest krijgen! U bent hiermee dus gewaarschuwd
dat de inhoud van dit artikel bloederig zal
worden...
Het verhaal is met name bedoeld om een beeld te
geven van hoe het proces en de afhandeling er van
plaats vond.
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Verloop van het proces en afwikkeling
van de boedel
Na een uit de hand gelopen echtelijke ruzie, en
mogelijk als gevolg van de nodige alcohol, werd
in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juni
tussen 8 uur ‘s avonds en ca. 4 uur ‘s ochtends
Neeltge Lourisdr. vermoord door haar man Jan
Jansz. Coomen. Jan zal rond die tijd ca. 60 jaar
oud zijn geweest. Het echtpaar was niet rijk, ook
niet arm, maar ‘onvermogend’. De doodslag
vond plaats in de woning van Jan en Neeltge.
Hun huis en erf lag in het verlengde van de
Hoofdstraat (die toen ‘Heereweg’ werd
genoemd), ongeveer ter hoogte van de witte stip.
Het gebied werd ook wel de ‘Buurt’ genoemd, en
lag nabij het plein.
Nog op dezelfde zaterdag en op verzoek van de
baljuw Gererd van Meijburch bezoeken twee
welgeboren mannen - Jasper van Eijckenhoorn
en Jan Pietersz. van Velsen - samen met de
chirurgijn Gerrit van Loon de woning van Jan
Jansz. Coomen. De bode van de baljuw opent de
deur van het huis, gelegen aan de buurt. Neeltge
Lourisdr. ligt daar uitgestrekt met haar hoofd op
de vloer, en haar voeten op de bedstee. Het valt
de bezoekers op dat ze geen muts op heeft, maar
wel een hemd en een rode borstrok. En er ligt een
witte deken over haar heen. Er liggen plassen

Borstrock of onderjak met mouwen van wol/damast
(uit: ‘Mode in Friesland - 1750-1950).

bloed van haar hoofd naar de haard toe. De bode
roept vervolgens voor de deur tot drie keer toe en
met luide stem Jan Jansz. Coomen, maar er komt
geen reactie.
Hierna onderzoekt de chirurgijn het lichaam van
Neeltge om de doodsoorzaak vast te stellen. Hij
constateert een zeer diepe wond tot op het bot
aan de linkerkant van haar hoofd, net boven het
oor, die dodelijk is geweest. Hiernaast is haar
linkerarm ook vol met blauwe plekken,
veroorzaakt door klappen. Haar linker oor was
ook blauw en achter haar linkeroor zat een wond
en een scheur. Haar rechter oor was er bijna
afgescheurd. Naast de bedstee lag een (iepen?)
stok en een stuk van een stoel, en verder lagen de
beddelakens en stroo overhoop.i
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Op dezelfde dag wordt er uit naam van de baljuw
en in aanwezigheid van de baljuw door de bode
van de baljuw, Hendrick van Doornhoff, een
inventarisatie opgesteld van alle goederen die in
en om het huis in Noordwijk aan Zee te vinden
zijn. De twee welgeboren mannen (Jasper van
Eijckenhoorn en Jan Pietersz. van Velsen) zijn er
ook bij. In het huis worden een aantal ruimtes
onderscheiden: het voorhuis, de keuken, de
kamer en tot slot de werf.ii
Op zondag 9 juni is de baljuw Gererd van
Meijburch in de woning van Jan en Neeltge
samen met vier welgeboren
mannen en de arts Corstiaen
van Loon. De welgeborenen
zijn wederom Jasper van
Eyckenhoorn en Jan Pietersz.
van Velsen, en ook Gerrit
Cornelisz. van Moerkercken
en Wichman Wichmansz. van
der Duijcker. Ook Corstiaen
constateert een grote wond - 2
vingers breed - boven haar
linker oor. Het is een diepe
wond tot op de hersenpan.
Corstiaen maakte de wond
een beetje open om aan de
heren te laten zien dat er veel
geronnen bloed in de wond
zat, en dat hij zijn ‘tentyser’ er
makkelijk doorheen kon steken en bewegen. Hij
wijst ook op het kapotte linkeroor. Ook het
rechteroor was zo kapot dat je er geen ‘fatsoen
conde sien’. En ter hoogte van haar slaap was een
gapend gat die wel een hand diep was, tot op het
bot. Verder signaleerde Corstiaen kneuzingen en
builen op het voorhoofd en boven op het hoofd,
alsook aan de armen, benen, zijdes, heupen.
Corstiaen verklaarde de dood van Neeltge door
alle genoemde zaken.iii
Op dezelfde zondag werden er getuigen gehoord.
Voor de welgeboren mannen - Jasper van
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Eijckenhorn en Jan Pietersz. van Velsen verschenen de echtgenoten Dirck Andriesz (ca.
43 jaar) en Lysbeth Henricxdr (ca. 45 jaar).
Dirck en Lysbeth waren buren van Jan en
Neeltge - wonende ten zuid-oosten van hen. Zij
waren gedagvaard door de baljuw Gererd van
Meyburch om onder ede de waarheid te vertellen.
Ze verklaarden beiden dat ze meermalen hadden
gehoord en gezien dat Jan en Neeltge in
‘ongenoechte huyshielden’ en dat Jan zijn vrouw
met handen of vuisten sloeg. Ze hadden ook
gezien dat Neeltge op vrijdag ‘geheel
beschoncken was’ en dat Jan en Neeltge op

Foto uit 1910 van een bedstee
(uit: www.geheugenvannederland.nl)

vrijdagavond rond 8 uur - bij het ondergaan van
de zon - ‘heel oneenich waeren’.
Ze vertelden verder dat Jan Jansz. op
zaterdagochtend tussen 3 en 4 uur bij hen aan het
raam klopte en zei: “Lysbeth, Lysbeth, staet op
daer es onse Neel doot”. Half gekleed gingen
Dirck en Lysbeth toen met Jan naar zijn huis.
Lysbeth vroeg of Jan zijn vrouw geslagen had. Jan
bevestigde haar een ‘lap’ gegeven te hebben, maar
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dat hij dat wel meer had gedaan. Jan vroeg wat hij
nu moest doen. Toen zagen Dirck en Lysbeth
Neeltge liggen in het bloed, en vertelden dat dit
‘miserabel om aen te sien’ was. Ze verklaarden
ook dat Neeltge haar ‘cap’ niet op het hoofd had,
en dat ze was gekleed in een borstrok, een hemd,
kousen maar geen rok. Ze had een witte deken
over haar lichaam, die Jan over haar heen had
gelegd omdat ze er ‘onbeschaemt lach’. Jan vroeg
wederom om raad. En Dirck en Lysbeth zagen
verder dat het hele huis overhoop lag.
Ook buurvrouw aan de noord-west zijde, Anna
Cornelisdr. (60 jaar), de vrouw van Jan Thonisz
Burger, bevestigde op dezelfde dag de regelmatige
ruzies van Jan en Neetge met lijfelijk geweld.
Neeltge had wel eens geklaagd bij Anna dat haar
man “haer soo herde viel”. Anna had Neeltge
gisteren ook in haar woning zien liggen; op de
vloer, blootshoofds en geheel onder het bloed en
met verwondingen. Ook de andere buurvrouw,
Maritge Cornelisdr. (70 jaar), weduwe van
Huijch Dircksz., getuigde dat Jan en Neeltge
‘geheel oneenich huys hielden’ en tegen elkaar
‘keeven’.iv Ze had zaterdag ook Neel dood op de
vloer zien liggen, blootshoofds met een borstrok
en een paar ‘hoosen’v aan, maar zonder rok en
met een witte deken over haar lichaam. Maritge
vond het ‘seer deerlick om aensien’. Alle getuigen
verklaarden alles naar waarheid te hebben verteld,
met verwijzing naar Godvi. Eén en ander was
opgetekend door A. van der Burch,vii de
secretaris van Noordwijk.
Tussen zondag 9 en vrijdag 14 juni stelde de
baljuw Gererd van Meijburch zijn eis op tegen
Jan Jansz. Coomen. Hij geeft eerst aan dat Jan op
de vlucht is en zich schuil houdt, en dat hij wordt
beschuldigd van het doden van zijn vrouw met
zijn eigen handen voor de bedstee. De wreedheid
en het geweld worden ook benoemd, evenals de
diepe wonden bij haar linker slaap, het kapotte
rechteroor en de builen. Ook vermeld hij hoe het

lichaam werd aangetroffen op de grond, en in het
bloed. Hiernaast schrijft hij over de
(iepenhouten?) stok en de kapotte stoel en dat het
‘miserabel was om aensien’. Hij vind dat deze
wrede en verschrikkelijke moord die niet eerder is
voorgekomen dan ook zeer zwaar gestraft moet
worden. Gererd vind dat een scherprechter de
rechterhand van Jan Jansz. met een ‘axbeijtel’ zou
moeten afhakken alvorens Jan met een zwaard te
executeren, waarna zijn lichaam op een rad gelegd
zal worden en zijn hoofd op een staak. Verder eist
hij dat alle goederen van Jan verbeurd verklaard
worden en zullen worden verkocht ten bate van
de welgeboren mannen.viii
Hierna doet de secretaris, Cornelis van der
Burch, een aantal verzoeken aan de welgeboren
mannen, waar laatstgenoemden fiat op geven op
resp. 14 juni, 28 juni en 12 juli 1647. Het laatste
verzoek (die niet bekrachtigd was) is dat Jan
Jansz. Coomen volgens de keuren van het
baljuwschap van Rijnland voor 100 jaar en 1 dag
zou moeten worden verbannen uit Noordwijk,
Holland, Zeeland en Friesland, en dat al zijn
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goederen geconfisceerd zouden moeten worden.
In de vierschaar spreken de 7 welgebooren
mannen op 26 juli 1647 hun vonnis uit. De
welgeborenen zijn Jasper van Eijckenhoorn,
Maerten van Rossem, Cornelis Claesz.
Wassenaer, Ghysbert van Slingelant, Jan
Adriaensz. Buttersloot, Jan Pietersz. van Velsen
en Jacob Jansz. Poelgeest. Op basis van de aktes
en bijlages en overwegende de eis van de baljuw
besluiten ze tot verbanning van Jan Jansz.
Coomen uit Holland en West-Friesland voor de
periode van 60 jaar, en confiscatie van al zijn
goederen ten gunste van de eiser.ix
Na het vonnis kondigt de bajuw Gererdt van
Meijburch de verkoop van huis, erf, netten en
inboedel aan. Hierbij horen: ‘Noch twintich
schol offte andere netten voorts alrehanden
huijsraet van beddepeulu, deekens, potten,
keetels, kassen, kisten, ende aenders’. Hij
beschrijft de ligging van het huis in de Buurt, bij
het plein, en naast het huis van Jan Thonisz
Burger. De openbare verkoop wordt
aangekondigd voor de 23e augustus 1647 om 12
uur precies, in het weeshuis van Noordwijk
Binnen. De baljuw eindigt met de woorden:
“Segget voorts”. De bode van het baljuwschap,
Hendrick van Doornhoff heeft op de 9e augustus
kopieën van deze akte opgehangen in de
naastgelegen dorpen van het baljuwschap.x
Op basis van een extract van het vonnis, en na het
aanplakken van biljetten geeft de baljuw Gerrit
van Meijburg aan de goederen te verkopen aan de
meest biedende op de openbare veiling. Er wordt
nog gemeld dat er in guldens van 20 stuivers zal
worden geboden. En van elke gulden opbrengst
zal er een stuiver aan kosten betaald moeten
worden, i.e. ‘rantsoen’. Er moet ook contant
betaald worden, want anders worden de goederen
niet vrijgegeven. De veiling wordt verder volgens
‘gewoonte’ gehouden en de bode ‘behout int
veylen het eerste, tweede ende derde woort

Weeshuispoortje in Noordwijk Binnen. Een uit 1618
daterend boogpoortje, afkomstig uit het voormalig
weeshuis. (Bron: Rijksmonumenten.nl)

mitsgaders alle begrip aen hem’.xi De veiling van
de inboedel werd op 23 augustus 1647 gehouden
in de vierschaar en in aanwezigheid van de
welgeboren mannen. De totale opbrengst van de
veiling was fl 179,75. De kosten van het
‘rantsoen’ waren circa fl 8,97 (8-19-12). Enkele
welgeborenen hadden ook zaken gekocht op de
veiling, zoals: de vrouw van Maarten van Rossum
(fl 5,65) en Cornelis Claesz. van Wassenaer (fl
7,=). Ook de baljuw had fl. 1,95 besteed.
Hiernaast verkoopt de baljuw op dezelfde dag het
huis en erf van Jan Jansz. Coomen ‘voor
contanten gelde’. Dezelfde veilingvoorwaarden
golden hier. De baljuw zal het huis leveren en
transporteren waarbij de kosten ten laste van de
koper komen (‘des cooper coste’). Er waren ook
kosten ad fl 2,50 gemaakt bij Jan Adriaensz.
Waarschijnlijk waren dit kosten voor de
versnaperingen die werden gebruikt in de herberg
van de waard Jan Adriaensz. in Noordwijk aan
Zee.
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Pieter Jansz. Groen had aan de secretaris,
Cornelis van der Burch, zijn bod ad fl 140,=
gemeld. Maar uiteindelijk kocht de timmerman
Jan Huygensz. het huis en erf voor fl 145,=
gulden ten overstaan van de welgeborenen en
opgetekend door de secretaris.xii
Op 13 sept. 1647 meldt de baljuw Gererd van
Meyburch dat het huis en erf van Jan Jansz.
Coomen zijn verkocht evenals de hele inboedel.
Verder vraagt hij nog dat als iemand nog een
vordering zou hebben op de ‘delingquant’ dat
men zich dan binnen 4 weken na dato moest
melden bij de secretaris van Noordwijk met
bewijzen hiervan. Ook hij sluit af met ‘Segget
voorts’.xiii
Op 7 okt. 1647 kondigt de baljuw Gererd van
Meyburch de verkoop van nieuwe schol- of
volgersnetten aan. De verkoop werd
aangekondigd voor dinsdag de 15e oktober in het
rechthuis van Noordwijk om 1 uur precies.xiv
Op 15 oktober 1647 worden er 22 netten van Jan
Jansz. Coomen verkocht voor fl 82,35 (82-7-0)
ten overstaan van de welgeboren heren van
Eijckenhoorn en van den Bosch.xv
Uiteindelijk wordt er een overzicht opgesteld alle
opbrengsten, de kosten en de schuldenxvi. Uit de
gedwongen verkoop van al hun bezittingen - met
bijbehorende kosten - blijken Jan en Neel meer
schulden dan bezittingen te hebben:
Opbrengsten van alle verkopen:
fl 412,15
(412-3-0)xvii.
Kosten en preferente schulden:
fl 329,10
(329-2-0).
Concurrente schulden:
fl 200,45
(200-9-0).Dit betekende dat eerst alle kosten en
preferente schulden werden voldaan. Na aftrek
van deze kosten en preferente schulden bleef er
maar fl 83,05 (83-1-0) over. De concurrente
crediteuren krijgen volgens de akte fl 80,00,
ofwel voor iedere gulden 8 stuivers, dus maar
40% van hun vordering. De concurrente

crediteuren worden in de periode okt. 1647 -mrt.
1648 voldaan.

Van Jan is niets meer vernomen... We nemen
maar aan dat hij niet lang en ongelukkig
verder leefde!
i RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 24, scan
210/211 d.d. 8 juni 1647
ii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
2-3 d.d. 8 juni 1647
iii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 24, scan
208/209 d.d. 9 juni 1647
iv kijven = met schelle stem twisten; ruzie maken
v mogelijke betekenis = wijde met kruisbanden
opgehouden kousen van linnen of wol
vi ‘nyet tuygende soo waerl[ijck] moste haer Godt
helpen’
vii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 24, scan
212/213 d.d. 9 juni 1647
viii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 22, scan
8+9 d.d. juli 1647
ix RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 22,
ongenummerd, scan 10 d.d. 26 juli 1647
x RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan 7
d.d. circa juli/aug 1647
xi RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
9-14 d.d. 26 juli 1647
xii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
14 d.d. 23 aug. 1647
xiii RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
39 d.d. 13 sept. 1647
xiv RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
40 d.d. 7 oktober 1647
xv RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
15 d.d. 15 okt. 1647
xvi RAL, Noordwijk, ORA, 906, inv.nr. 30, scan
20 d.d. 1647
xvii Ik bereken een verschil van fl 5,05 aangezien
de verkoop van het huis (fl 145,=), van de
inboedel (fl 179,75) en van de netten (fl 82,35)
bij elkaar maar fl 407,10 is.
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Peter Mulder
Rond 1857 duikt in verschillende kranten (o.a. het Dagblad van Zuid Holland en ’s
Gravenhage van 7 Februarij 1857) en ook in de stukken van de Tweede Kamer een “Memorie
van Toelichting” op, “ingediend bij de aanvraage om concessie voor een Zee-kanaal uit de
Noordzee tusschen Noordwijk en Zandvoort naar Amsterdam en Rotterdam door C. Verloop en
Zoon”.

Uit summiere beschrijvingen elders maak ik op dat het hier ging
om een kanaal dat tussen Zandvoort en Noordwijk het land zou
binnendringen en zich ter hoogte van Leiden zou splitsen in de
richtingen van Amsterdam (via Haarlem en het IJ) en Rotterdam
(via Den Haag, Delft en Schiedam).
De aanvrage van Verloop speelde blijkbaar in op het initiatief van
de stad Amsterdam om een directere verbinding met de
Noordzee te creëren (het Noordzeekanaal zou uiteindelijk pas in
1876 worden geopend). De Nieuwe Waterweg kwam een paar
jaar eerder tot stand. Blijkbaar dachten de dekselse Verloop twee
vliegen in één klap te slaan, maar dat lukte niet hoezeer hij ook
met zijn plannen te koop liep (‘opnieuw onder de aandacht’ / ‘meermalen besproken’ ).
Jammer of niet: de wereld had er misschien wel heel anders uitgezien. Want om het allemaal nog erger
te maken, projecteerde Verloop iets ten noorden van Noordwijk ook nog een heuse ‘winterhaven’ en
als dat allemaal was doorgegaan was Noordwijk nu een soort van IJmuiden geweest in plaats van een
soort Noordwijk.
Het plan van de firma Verloop maakte blijkbaar heel weinig kans bij degenen die daar over gingen. In
de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren kom ik het volgende, misprijzende commentaar
tegen op alle schone plannen:
Een plan zoo vaag en onbestemd als de vage en onbestemde kaart bij dit werkje gevoegd, en die de bedoeling
van het project en de provinciën Noord- en Zuid-Holland even duidelijk voorstelt als de schoolkaarten van
Afrika de situatie der binnenlanden aldaar. – Het best zal zijn, voor als nog, misschien wel voor altijd,
hieromtrent over te gaan tot ‘de orde van den dag’ (bron: R. van der Meulen, Bibliografie der technische
kunsten en wetenschappen 1850-1875. C.L. Brinkman, Amsterdam 1876).
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Herinneringen aan de
twintigste eeuw
Ees Aartse
Een groepje vrijwilligers is bezig om opmerkelijke of leuke gebeurtenissen uit vroegere
Zeekanten en Noordwijkers naar boven te halen. Een vrijwilliger heeft met het artikel een
bepaalde band omdat het herinneringen oproept en hij schrijft hierover. Maar soms is
commentaar overbodig. Als lezers van de Blauwdotter zeggen: ‘O ja, dat was toen, dat weet ik
nog of alweer zo lang geleden?’ dan is deze rubriek geslaagd.

Door Jan Slagtveld opgedoken in De Zeekant
van 17 oktober 1960.
Met een groot feest op 15 juni 1912 werd de
sissende, sputterende, puffende stoomtram
uitgebeld en de elektrische tram ‘De Blauwe
Tram’ diezelfde dag binnengehaald. Bijna 50 jaar
later verdween in oktober 1960 met stille trom
deze tram als vervoermiddel van en naar Leiden.
Heel veel mensen denken met weemoed terug
aan de tram die altijd reed en iedereen meenam.

Een volgepropte schooltram uit Noordwijk aan
Zee waarbij de wachtende menigte bij de halte
Molenstraat er ook nog bij moest, dan de
Voorstraat, een plukje bij de Zwarteweg en als de
passagiers bij de Brouwersstraat in Rijnsburg er
ingeperst waren ging je met ingehouden adem
naar Leiden. Bij Posthof in Leiden stroomde de
tram leeg om de vele scholen in de buurt bij te
vullen. Het had toch wel iets. Bij het
samenpersen van de passagiers op de balkons

nr.170

voelde je soms even de zachte vormen van een
meisje of de bonkige heupen van jongens. In de
volgeladen tram kreeg je soms een duw van een
volwassene om ruimte te maken. Je rook allerlei
geuren van natte jassen tot pijptabak en van
sigaretten tot zwak parfum en eau de cologne.
Iedereen rookte of probeerde te roken in de volle
tram. In 1960 nam de autobus het werk van de
tram over.
De dorpsdichter N.A, (Nard Augustinus) bracht
in De Zeekant van 7 oktober 1960 een ode aan
deze blauwe tram. Net als de tram zelf is ook het
gedicht van Nard Augustinus nu nostalgie.
Ook de columnist van de rubriek ‘Onder de
loupe’ schrijft in De Zeekant van 7 oktober 1960
onder andere:
Wij zullen nog wel eens met weemoed aan de
blauwe tram terugdenken, die we dan een zekere
mate van romantiek niet zullen ontzeggen, een
romantiek, die we in een stijf opgepakte bus vol
mensen moeilijk zullen ontwaren. Want druk zal
het worden in die bussen. Wij zijn realist genoeg
om bij dit afscheid geen traan weg te pinken.
Alles bust immers tegenwoordig. Stank of geen
stank, misselijk of gezond, we bussen. We leven
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in het tijdperk van de bus. En daar ontgaan we
niet aan. We vragen alleen hoe lang dat tijdperk
duren zal. Weer vijftig jaren? Of is Noordwijk
dan vastgebouwd aan Leiden en gaat het verkeer
dan met atoombussen of vliegtuigen? Wij weten
het niet.

We weten het wel! In 2014 bussen we nog
steeds, gewoon op dieselolie of elektriciteit!
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De blauwe tram
Binnenkort ga je verdwijnen
Goeie, ouwe blauwe trem
Pronkjuweel, zovele jaren
Van de NZHTM.
O, wat zullen wij je missen,
Tremmetje, zo leuk en knus
Als wij, net als maatjes haring
Reizen met de autobus.
Tremmetje, de laatste maanden
Was men soms op jou heel kwaad
En, ik kan het niet ontkennen
Je was wel eens veel te laat.
Was ’t een ouderdoms verschijnsel
Van fr ouwe trouwe vriend
Die ons reeds zovele jaren
Goed en zorgzaam had gediend?
Neen, ik kan het echt niet geloven
Want je was noch oud, noch ziek
’t Leek mij van de busvoorstanders
Meer een kwestie van taktiek.
Maar, dat doe ook niet terzake
En het gaat mij ook niet aan
Maar het is met heel veel weemoed
Dat ik je zie henen gaan.
‘k Weet nog hoe de oude stoomtrem
Werd begraven, met jolijt

Want de trem, die nu zou komen
Ging door elektriciteit.
Zo kwam het moderne wonder
Van de NZHTM
Een begrip voor duizendtallen
Werd meteen de blauwe trem.
In de oorlog ging je henen
Na de oorlog kwam je terug
Weet je nog van de ellende
Toen bij de Jan Zwanenbrug?
Ach, je was slechts te bereiken
Via bus en zolderschuit
Maar de mensen riepen vrolijk
“Kijk, we gaan toch weer vooruit.”
En straks gaan we hotsend botsend
Stadwaarts met de autobus
Als je boft kun je soms zitten
Maar meest hang je in de lus.
Als ik zonder sigaretje
In die bus dan sta of hang
Wordt voor de tocht naar Leiden
Echt een soort van martelgang.
Ik kan er niet over spreken
Want een traan verstikt mijn stem
Droevig zal ik aan je graf staan
Ouwe, trouwe, blauwe trem
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt het culturele erfgoed van
Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen sponsors zeer erkentelijk.

Club van 100 sponsors
Alexander Hotel – R. A. H. van Egmond – A.C. Groeneveld – Hotels van
Oranje B.V. – J. & B. van Stijn B.V. – J. & R. Lijm & Metselwerken – Krijn
van der Bent Keurslager – Van der Meer Makelaars en Taxateurs – Gebr.
Van der Putten B.V. – Salman Ruimtelijk Advies B.V. – Stichting Landgoed
Veldzicht – G. van Tilburg – Proeflokaal Thomas – Van Egmond Totaal
Architectuur- J.A. Verbeek & H. Kors – Villapark de Witte Raaf - Vlak en
Strak Onderhoudsbedrijf – Vlieland Dierenspeciaalzaken – Volmerk – Van
der Wiel Bouw B.V. – Restaurant De Duinrand

Project Sponsors
Rabobank Bollenstreek- Lions Club Noordwijk – Stichting
Baalbergenfonds – Fonds 1818 – Gemeente Noordwijk – Prins Bernhard
Cultuurfonds – Gravin van Bylandt Stichting – Stichting Vrienden van
Museum NoordwijkAdmiraal Schilders b.v. - Van Asten Elektrotechniek
b.v. - Koninklijke Beuk groep - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk Marcel Verheggen - Noordwijkse Ondernemers Vereniging - Rotaryclub
Katwijk-Noordwijk - Stichting Baalbergen Fonds - Stichting Vrienden van
Museum Noordwijk

Sub Sponsors
ASP Administratiekantoor - Buro Binnen – Fixet Noordwijk – Hubo
Noordwijk – Joop Faase – Lassooy De Verfspecialist – Boekhandel Van
der Meer – Multicopy Katwijk – Notariskantoor Kruis-Sweere – Putman
Installaties B.V.

